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Opinión

EDITORIAL

Comisionada 

H
a causado cierto revuelo político la designación esta 
semana de Isabel Darder como nueva comisiona-
da de enseñanza del Ayuntamiento de Terrassa. Al-
fredo Vega, titular de ese departamento desde su 

nombramiento como alcalde, ha decidido aprovechar el ini-
cio de curso para descargar sobre Darder el volumen de tra-
bajo que implica una concejalía de esa magnitud. El nombra-
miento, como decimos, ha provocado la reacción de la opo-
sición, alguna más vehemente que otra, que van desde la aci-
dez de TeC, que acusa a Vega de querer liberarse de trabajo 
para dedicarse a hacer campaña, hasta la más tebia del PDe-
CAT, que mostró su comprensión con el equipo de gobierno 
del que formó parte hasta la crisis de noviembre de 2017. 
Realmente, la designación de la nueva comisionada de ense-
ñanza genera sensaciones enfrentadas. Por una parte, no se 
puede acusar a este equipo de gobierno, ni al que presidió 
Jordi Ballart, de ligereza a la hora de contratar al denomina-
do personal eventual de confianza, los asesores del alcalde 
(los que fueron llamados la “beautiful people” durante el man-
dato de Manuel Royes). Ballart decidió que serían tres y Vega 
ha mantenido dos desde su nombramiento, recuperando el 
tercero con la designación de Isabel Darder. La ley permite 
una contratación muy superior. Por otra parte, es cierto que 

el equipo de gobierno está en minoría, en una minoría muy 
débil que obliga a los concejales a asumir demasiadas carte-
ras. En ese sentido, el alcalde Vega tenía un volumen de res-
ponsabilidades muy elevado y descargarse de enseñanza no 
sólo le libera sino que proporciona un efectivo a dedicación 
completa en un ámbito sensible como es la educación en Te-
rrassa.  
Así, el reproche de la oposición sobre lo reducido del equipo 
de gobierno es una obviedad; efectivamente, es muy reduci-
do y ha buscado ayuda. Lo que sorprende es que esta deci-
sión no se produjese de manera inmediata a la formación del 
nuevo equipo de Vega, cuando ya se veía que el alcalde no po-
dría asumir tal volumen de trabajo y se nombre ahora, a nue-
ve meses vista de la convocatoria de las elecciones munici-
pales. Es notorio que los ayuntamientos paralizan su activi-
dad de gobierno efectivo dos meses antes de las elecciones y 
hasta seis meses después.  
Pero de todo, lo que más sorprende es que el propio alcalde 
diga públicamente que la enseñanza en la ciudad estaba muy 
abandonada. Seguramente, Alfredo Vega, siempre tan trans-
parente,  no ha sido consciente del alcance de tal afirmación, 
precisamente el día del pleno extraordinario de residuos. No 
nos extrañe que antes de acabar el mandato tengamos otro 
pleno sobre enseñanza si, tal como dice el alcalde, el depar-
tamento estaba tan abandonado y con el tema de la segrega-
ción ensombreciendo el panorama educativo terrassense. 
Mucho tendrá que correr Isabel Darder para evitarlo. 

Mercè Arànega es fica a la pell                           
de Shirley Valentine
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

AI és tard per agafar el tren de la 
vida. Tots tenim dret a una vida 
millor. Moltes persones tenen 
un vida rutinària i no s’atrevei-

xen a viure intensament perquè es troben 
atrapades per les seves circumstàncies. La 
frustració és la tònica dominant de moltes pa-
relles que tenen por de trencar la vida quoti-
diana. Aquest és el tema de “Shirley Valenti-
ne” (1986), l’obra teatral del dramaturg anglès 
Willy Russell que interpreta Mercè Arànega al 
Teatre Goya. Mercè Arànega, actriu versàtil, 
es posa a les ordres de Miquel Gorriz per fi-
car-se en la pell d’una mestressa de casa de 
40 anys, d’una família obrera de Liverpool, 
amb els fills independitzats i un marit que la 
té com una serventa perquè li faci el sopar. 
Ella viu resignada a parlar amb la paret, amb 
la rentadora o amb el forn, porta una vida de 
frustració i condemnada per lligams d’un ma-
trimoni gris. Però un dia una amiga li propo-
sa un viatge a Grècia. Shirley i la seva amiga 
soles les dues. El viatge a Grècia serà el deto-
nant perquè aquesta dona prengui les regnes 
de la seva vida. El viatge a Grècia de les dues 
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A massa mesos que la situ-
ació política del país tron-
tolla. Tot va a tranques i 
barranques. Sembla prou 

evident que la classe política s’entesta a 
fer-nos viure en una societat dividida. 
No m’importa qui en té la culpa. No cau-
ré en el parany de carregar-li el mort a 
un o altre bàndol. Ja s’ho faran. Sense vo-
ler afegir llenya al foc, tibaré del seny de 
l’escriptor Eduardo Mendoza. És prou 
conegut. No cal fer-ne gaire presentació. 
Si més no, que quedi clar que -entre d’al-
tres- s’ha fet mereixedor dels premis Pla-
neta, Cervantes i Franz Kafka. A partir 
d’aquesta premissa, entenc que el seu 
criteri és més que vàlid. 

Fa cosa d’un mes, ha presentat la seva 
darrera novel·la (“El rey recibe”- editori-
al Seix Barral). És una reflexió sobre els 
corrents que sacsejaven la societat cata-
lana de fa cinquanta anys. Concreta-
ment, el naixement del moviment femi-
nista, l’ocàs del comunisme, el turisme 
de masses, etcètera. Són molts els qui 
entreveuen el seu propi personatge en 
la figura del protagonista, Rufo Batalla.  

Extrapolant aquell entorn a l’actual, es 
veu amb cor de sentenciar que -a Cata-
lunya- tenim una fractura social. No creu 
tan sols que sigui social sinó familiar i 
tot, la qual cosa li genera pena. Dins 
d’aquest entrellat, el ciutadà mitjà es dei-
xa entabanar fàcilment. Mancat de cri-
teri personal, el sedueix fàcilment el pri-
mer polític que tingui una xerrameca fà-
cil. Més endavant, tanmateix, quan arri-
ba el desencís, s’autodeclara fart de ca-
llar. És aleshores que tria opcions que jo 
situo a l’àmbit dels estirabots, quan ar-
riba el moment de votar. 

Pràcticament clava els motius. Sobre-
tot, en mirar el mapa europeu, on crei-
xen com bolets moviments xenòfobs i 
ultradretans. Hongria, Itàlia, Àustria, Po-
lònia i Suècia esdevenen exemples que 
no podem situar al llindar que “una flor 
no fa estiu”. Més aviat, tot el contrari. Pre-
nent com a punt d’anàlisi el Principat, 
sembla ésser que aquells que s’han pos-
tulat per fer de polítics fan el passerell. 
D’altra manera costa imaginar el seu en-
testament en postures tan egocèntri-
ques. De ben segur que el bipartidisme 
no es pot postular com la millor de les 
solucions. Ara bé, l’ascens meteòric dels 
populismes i els moviments ultradretans 
ens hauria de fer pensar. No essent així, 
les probabilitats de caure en un marc 
semblant es multipliquen. Qui s’assegu-
ra dura.
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“Shirley 
Valentine”                
és una 
tragicomèdia, 
plena d’humor           
i dolor

dones angleses servirà perquè pugi la seva au-
toestima que estava sota mínims per culpa 
dels seus vint anys de matrimoni amb un 
obrer bàsic. 

L’obra és un monòleg en el qual el personat-
ge central parla d’una sèrie de personatges 
evocats als quals veiem gràcies al treball de 
Mercè Arànega. El marit de Shirley, Joe, exigeix 
una vida de cronòmetre, sempre a la mateixa 
hora el sopar, ni un minut abans ni un minut 
després. Mai un petó d’amor. 

“Shirley Valentine” és una tragicomèdia, ple-
na d’humor i dolor. Entre confessió i confes-
sió ens diu que la primera vegada que va sen-
tir parlar del clítoris va ser quan ja havia parit 
dues vegades. En aquests moments en què es 
demana el protagonisme de les dones ve molt 
al punt aquesta obra que va gaudir de gran èxit 
al West End londinenc i que pels nostres tea-

tres han interpretat Verónica Forqué, Esperan-
za Roy o Amparo Moreno, entre moltes altres. 
La versió cinematogràfica és del 1989 dirigida 
per Lewis Gilbert amb una gran Pauline Co-
llins. 

Mercè Arànega, sota la direcció de Miquel 
Gorriz, ens mostra la dona maltractada per la 
rutina, per la vida grisa, per una generació en-
nuvolada, que vol anar més enllà i en què el 
viatge serà una excusa per autodescobrir-se 
per reinventar-se. Mercè Arànega ens diu que 
mentre hi ha vida un pot qüestionar-se les co-
ses, sense por. L’espectador assisteix entre 
anècdota i anècdota de la seva vida a la trans-
formació de Shirley Valentine a poc a poc i ens 
alegrem quan la veiem en banyador sota un 
para-sol en una roca somiant amb les parau-
les del seu nou amic, un cambrer grec. Del mo-
nòleg surt victoriosa Mercè Arànega i es fica a 
la butxaca l’espectador. Un malbaratament 
d’emocions i sentiments. De l’humor quan ens 
narra les activitats teatrals del seu fill Brian o 
el flirteig amb el cambrer grec. Tots els obser-
vatoris sobre la dona diuen que els temps no 
han canviat tant com crèiem. Aquesta denún-
cia dels anys vuitanta avui dia segueix tenint 
vigència. Cada dia més es necessiten més do-
nes valentes com la Shirley, que utilitzen l’hu-
mor, el sarcasme i la tendresa per fer un pas 
endavant i canviar les seves circumstàncies.

Els estirabots

JOSEP BALLBÈ 
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